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♪

INTOCHTSLIED: Zend ons uw licht

refrein:

Zend ons uw licht, uw steun om ons te leiden,
wij trekken op naar uw berg, uw tent,
loven U, Eeuwige, met muziek!

Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden,
om mij te voeren naar uw berg en in uw tent. refrein:
Dan ga ik op naar uw altaar, God die blijdschap geeft,
en loof u bij de citer, God, mijn God.
refrein:
Vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven,
mijn Redder en mijn God.
refrein:

Openingsritus
B.:
A.:
B.:
A.:

KRUISTEKEN EN BEGROETING
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen
Vrede zij met u.
En met uw geest
WOORD VAN WELKOM pastoraal team Leeuwarden

B.:

A.:

B.:
A.:

SCHULDBELIJDENIS
Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.
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♪

B.:

A.:

Kyrie en gloria: Messa “Laus tibi Christe” – F. Caudana (1878-1963)
GEBED
God, Gij hebt uw eniggeboren Zoon
gezalfd met de heilige Geest
en aangesteld tot Christus en Heer.
Verleen genadig dat wij die in zijn heiliging mogen delen,
in deze wereld getuigen van zijn verlossing.
Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen
allen gaan zitten

Liturgie van het Woord
L.:

A.:

EERSTE LEZING
Jes. 61, 1-3a, 6a, 8b-9
Uit de profeet Jesaja
De geest van de Heer God rust op mij; Hij heeft mij gezalfd om aan de
armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft mij gezonden om te
genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen vrijlating te
melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid; om aan te kondigen het
genadejaar van de Heer, en de dag der wraak van onze God, om alle
bedroefden op te beuren, om aan Sions treurenden in plaats van
rouw een diadeem te geven en op te zetten, feestolie te schenken in
plaats van geweeklaag, een feestelijk gewaad in plaats van
neerslachtigheid. Maar gij zult heten: Priesters des Heren; men zal u
noemen: Dienaars van onze God. Daarom zal Ik, God, u uw
rechtmatig loon geven en een eeuwig verbond met u sluiten. Uw
nageslacht zal bekend zijn bij de volken, uw nakomelingen bij alle
naties. En allen die hen zien zullen weten dat zij het geslacht zijn dat
de Heer gezegend heeft.
Woord van de Heer
Wij danken God
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ANTWOORDPSALM: Psalm 89
refrein: Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.

L.:

A.:

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van uw trouw.

refrein:

Ik heb met David een verbond gesloten,
mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd:
Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig,
in alle tijden blijft uw trouw bestaan.

refrein:

Hij zal mij aanroepen: Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.
Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade,
voor immer blijft mijn bond met hem van kracht.

refrein:

TWEEDE LEZING
Openbaring 1,5-8
Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes
Genade zij u en vrede van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de
eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde.
Aan Hem die ons liefheeft en die ons van de zonden heeft verlost
door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van
priesters voor zijn God en Vader, - Hem zij de heerlijkheid en de
macht in de eeuwen der eeuwen! Amen. Zie, Hij komt met de wolken
en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken
hebben; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja,
Amen „Ik ben de Alfa en de Omega, - zegt God de Heer - de
Albeheerser."
Woord van de Heer
Wij danken God
allen gaan staan

6

♪

VERS VOOR HET EVANGELIE
refrein: Looft de Heer, alle gij volken.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven
Gij hebt woorden van eeuwig leven.

D.:
A.:
D.:
A.:
D.:

A.:
♪

refrein

EVANGELIE
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig Evangelie
van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Lc.4,16-21

In die tijd kwam Jezus in Nazareth, waar Hij was grootgebracht. Hij
ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en
stond op om voor te lezen. Ze reikten Hem de boekrol van de profeet
Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven
stond: De Geest des Heren is over Mij gekomen, omdat Hij Mij
gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde
Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te
maken en aan blinden dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan
in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop
rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.
In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd. Toen
begon Hij hen toe te spreken: „Het Schriftwoord dat gij zojuist
gehoord hebt is thans in vervulling gegaan."
Woord van de Heer
Wij danken God
EVANGELIEACCLAMATIE
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,
eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Allen nemen plaats
HOMILIE
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Hernieuwing van de beloften van de
priesters aan de bisschop
B.:

Pr.:
B.:

Pr.
B.:

Pr.:
B.:

A.:
B.:

A.:

Hernieuwing van de beloften van de priesters aan de bisschop
Broeders in het priesterschap. Op deze dag herdenken wij hoe
Christus de apostelen deelachtig maakte aan zijn priesterschap en
ook ons hierin liet delen. Wilt u ten overstaan van uw bisschop en van
het volk van God opnieuw beloven wat u eens heeft uitgesproken?
Ja, dat wil ik.
Op de dag van onze priesterwijding hebben wij allen uit liefde tot
Christus en zijn Kerk het ambt van de bediening op ons genomen.
Wilt u deze binding aan de Heer steeds meer beleven en op Hem
gelijken door niet uzelf te zoeken, maar u te blijven inzetten voor
datgene waartoe u zich verbonden heeft?
Ja, dat wil ik.
Er wordt van ons gevraagd dat wij betrouwbare beheerders zijn van
Gods geheimen, die ons zijn toevertrouwd in de prediking van het
Woord, de Eucharistie en de andere liturgische vieringen. Wilt u deze
taak naar het voorbeeld van de Goede Herder onbaatzuchtig, met
liefdevolle toewijding vervullen?
Ja, dat wil ik.
En u allen, broeders en zusters, vraag ik: bidt voor uw priesters dat `
God hun overvloedig zijn gaven blijft schenken om hen te bevestigen
in de dienst van de Hogepriester Christus en om u, onder hun leiding,
te brengen tot de bron van het leven.
Heer onze Heer, wij bidden U: verhoor ons
Ik vraag u ook voor mij te willen bidden: dat ik het bisschopsambt
naar best vermogen blijf vervullen en mij voortdurend bewust ben
dat ik onder u de plaats mag innemen van Christus, de Hogepriester
en de goede Herder, de Leidsman en Dienaar van allen.
Heer onze Heer, wij bidden U: verhoor ons
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B.:
A.:

Moge de Heer onze God herders en volk bewaren in zijn liefde en ons
geleiden tot het eeuwig leven.
Amen

Zegening en wijding van de olieën
Tijdens de aanroeping van de H.Geest in het lied ‘Kom, Schepper Geest’
zullen de diaken en assistenten nu de oliën van achter uit de kerk
aandragen.
♪
1.

LIED: Kom, Schepper Geest
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

2.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

3.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

4.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.
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5.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

6.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
Zegening van de ziekenolie
Deze olie, waar naar de apostel Jacobus verwijst in zijn brief (Jac.5:14), wordt
gebruikt om het Sacrament van de Zieken mee te vieren. De priester zalft het
voorhoofd en de handpalmen van de zieke terwijl hij God vraagt om de zieke
te redden en op te richten. De zalving wordt begeleid met een gebed om
geestelijke en lichamelijke genezing.

A.:
B.:

A.:
♪

Presentatie van de olie:
Olie voor de zieken.
God, wij danken U.
God, Vader van alle vertroosting, door uw Zoon hebt Gij alle zieken
van hun kwalen willen genezen. Luister naar ons gelovig gebed. Wij
vragen U: zend uw Heilige Geest, de vertrooster, over deze olijfolie,
die als vrucht van de groene boom heilzaam is voor ons lichaam.
Bescherm door uw zegen naar lichaam en ziel allen, die met dit
geneesmiddel worden gezalfd. Verdrijf alle pijn, geef nieuwe kracht
en schenk genezing. Laat deze olie door U, Heer, gezegend zijn tot
ons die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen
Refrein:
Zalving ten zegen, olie van vreugde,
teken van vriendschap voor mensen van God
Voor zovele zieken dit teken van liefde;
Voor allen die lijden, ten dode toe strijden;
dit teken van kracht, een licht in de nacht.
10

Zegening van de olie van de geloofsleerlingen
Deze olie wordt gebruikt om hen die zich voorbereiden op het Doopsel te sterken.
Al in het jaar 215 maakt de kerkvader Hippolytus melding van de olie en hij
gebruikt hem om de catechumenen direct vóór het doopsel mee te zalven. Tot op
de dag van vandaag kennen we dit gebruik. Met de olie bidden we dat de
geloofsleerlingen de kracht en de wijsheid mogen ontvangen om het Evangelie te
verstaan én om de uitdagingen van een leven met Christus aan te gaan. De olie die
we nu zegenen begeleidt hen naar het Doopsel.

A.:

Presentatie van de olie:
Olie voor de geloofsleerlingen
God, wij danken U.

B.:

God, Gij zijt onze sterkte, Gij draagt zorg voor uw volk, van U ontvangen wij
de olie, die het symbool is van kracht. Laat dan op deze olie uw zegen
neerdalen en schenk kracht aan de geloofs-leerlingen die hiermee worden
gezalfd. Verleen hun wijsheid en sterkte en laat hen dieper inzicht krijgen in
de blijde boodschap van uw Gezalfde. Geef hun moed om zich in te zetten
voor een waarachtig christelijk leven. Laat hen ook, als uw aangenomen
kinderen, vreugde beleven om hun wedergeboorte en om hun leven in uw
Kerk.

A.:

Amen

♪

Zalving ten zegen, olie van vreugde,
teken van vriendschap voor mensen van God
2.

Voor hen die verlangen Gods woord te ontvangen,
die zijn uitverkoren te worden herboren:
dit teken van hoop, de heilige doop.
refrein:

Wijding van het Chrisma
Het Chrisma is een combinatie van olijfolie en geurige balsem. Het wordt gebruikt
voor de viering van de sacramenten van Doopsel, Vormsel en Wijding. De
consecratie van het chrisma wijkt af van de vorige oliën. Bij deze olie blaast
de
bisschop over de olie heen. In dit teken mogen we de H.Geest herkennen die
neerdaalt over de olie om haar te wijden. Ook herinnert de handeling ons aan
het leven gevende, heiligende karakter van de sacramenten waarbij het chrisma
wordt gebruikt. Het ritueel richt ons ook naar de dag van Pasen waarbij de Jezus
over de leerlingen ‘ademt’ en zegt ‘ontvang de heilige Geest’. Ook worden altaren
en kerk met deze olie geconsacreerd. Wanneer de bisschop iets, of vaker, iemand
met het chrisma zalft veranderd de identiteit blijvend.
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A.:

Presentatie van de olie:
Olie voor het heilig chrisma
God, wij danken U.
De bisschop ademt over de ampul met chrisma.
Vervolgens bidt hij het wijdingsgebed.

B.:

God, alle groei en ontwikkeling vindt zijn oorsprong in U. Met heel
uw Kerk danken wij U voor uw gaven die ons met vreugde vervullen.
In den beginnen hebt Gij gesproken en uit de aarde groeiden
vruchtbomen, die, ieder naar zijn soort, vruchten droegen: zoals de
olijven, die de olie voortbrengen voor het heilig chrisma. In deze olie
heeft David, uw profeet, ons het teken doen zien van uw genade,
toen hij zong van de olie der vreugde waarmee het gelaat van de
mens gezalfd wordt. In de olijftak, gedragen door een duif, hebt Gij
een aanduiding gegeven van het beloofde heil, toen na de zondvloed
uw vrede op aarde werd aangekondigd. Dit alles heeft zijn vervulling
gevonden in de volheid der tijden: het water van het doopsel reinigt
ons van zonden, de olie waarmee wij worden gezalfd,
maakt ons tot mensen, die weten wat blijdschap is en
vrede. Zo is eens, op uw
bevel, Aäron gereinigd met
water en door zijn broer Mozes, uw dienaar, met deze
geurige olie gezalfd tot priester. Maar dit teken hebt
Gij nog rijker gemaakt, toen uw Zoon, onze Heer Jezus
Christus, door Johannes in het water van de Jordaan
was gedoopt, want de Heilige Geest
daalde
als een duif op Hem neer en uw stem
getuigde: “Dit is mijn Zoon, in wie ik
welbehagen heb." Zo hebt Gij ons de
diepste zin getoond van het psalmwoord:
‘God heeft u gezalfd met
de olie der vreugde en u geplaatst
boven de kinderen der mensen.’
De priesters strekken in stilte
hun rechterhand uit naar het Chrisma
tot het eind van het gebed
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B.

Wij bidden U dan Heer, en vragen: zegen  deze olie en laat de
heiligende kracht van uw Geest neerdalen om hierin werkzaam te
zijn met Christus, uw Gezalfde, aan wie deze olie zijn naam van
‘chrisma’ dankt: de olie waarmee Gij priesters en koningen,
profeten en martelaren hebt gezalfd. Laat dit chrisma een
krachtig teken zijn van heil en leven voor allen die door de doop
gereinigd worden en tot nieuw leven komen. Verdrijf door
de
zalving met deze geurige olie al wat ruikt naar dood
en bederf
en laat de gedoopten, als een tempel
van
uw
Geest,
vervuld worden van de geur van eerzaam leven. Verwezenlijk uw
heilsplan dat van
eeuwigheid is vastgesteld: bekleed met
onsterfelijkheid allen die Gij tot koning, priester en
profeet
gezalfd hebt. Laat deze olie voor ieder,
die herboren is uit
water en Heilige Geest,
een heilzaam chrisma zijn: begin
van eeuwig leven en onderpand van de beloofde
heerlijkheid,
door Christus onze Heer.

♪

Zalving ten zegen, olie van vreugde,
teken van vriendschap voor mensen van God
Voor al wie met water tot kind van de Vader
tot beeld van de Zoon werd, tot heilige Kerk werd:
dit teken van feest, Gods heilige Geest.
refrein:
Voor meisjes en jongens op weg naar de toekomst,
die eerlijk geloven, getrouwheid beloven:
dit teken van trouw, als man of als vrouw.
refrein:
Voor wie uit ons midden tot voorgaan en bidden
tot spreken en horen, tot hulp werd verkoren:
dit teken, tot moed, van Gods overvloed.

refrein:
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EUCHARISTISCHE LITURGIE
BEREIDING VAN DE GAVEN
♪

Offerandelied: O vos omnes - Th. Dubois (1837 – 1924)
O vos omnes qui transitis per viam,
attenditte, et videte.
Si est dolor sicut dolor meus.
Posuit me dominus desolatam,
tota die moerore confectam;
ne vocetis me naomi,
sed vocate me mara.
Jullie die voorbijgaan, raakt het jullie niet,
merk toch op en ziet.
Is er leed als het leed dat mij wordt aangedaan.
Hij verwoestte mijn leven en maakte mij ziek,
dag na dag;
noem mij niet Naomi (de lieflijke),
maar noem mij Mara (de bittere).

B.:
A.:

B.:

A.:

OPROEP TOT GEBED
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.
GEBED OVER DE GAVEN
Heer, wij vragen U:
Laat de kracht van dit offer ons reinigen van oude smetten
en leiden tot levensvernieuwing en tot ons heil.
Door Christus onze Heer.
Amen
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B.:
A.:
B.:
A.:
B.:
A.:

EUCHARISTISCH GEBED
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig

allen gaan staan

B.:

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd
en overal. Gij hebt uw eniggeboren Zoon gezalfd met de heilige
Geest en Hem aangesteld tot hogepriester van het nieuwe,
altijddurende Verbond. Gij hebt gewild dat dit priesterschap van uw
Gezalfde altijd voortleeft in uw Kerk. Het volk van de verlosten
maakt Hij tot een koninkrijk van priesters en uit liefde tot zijn
broeders kiest Hij mensen uit hun midden, die door handoplegging
deel krijgen aan zijn priesterlijke bediening. Zij maken in zijn naam
het offer van de verlossing weer tot werkelijkheid en richten voor
uw kinderen het paasmaal aan. Zij gaan uw volk voor in liefde,
voeden het met uw woord en sterken het met uw sacramenten. Zij
zullen hun leven geven voor U en voor hun broeders en steeds meer
op Christus zelf gaan gelijken. Zij zullen voor U getuigen van hun
onverbrekelijke trouw en liefdevolle toewijding. Daarom
verkondigen, met alle engelen en heiligen, ook wij uw heerlijkheid en
zingen vol vreugde:

♪

Sanctus: Messa “Laus tibi Christe” – F. Caudana (1878-1963)

B.

allen knielen
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel Uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer, maakt Gij
alles levend en heilig, in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en
talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave
hulde worden gebracht aan Uw Naam.
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CC.: Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door Uw
Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, Uw
Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in
de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak daarover
het dankgebed om Uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het
brood, gaf het aan Zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij
allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om
uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van
het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en alle
mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen
om Mij te gedenken.
B.:
A.:

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

CC.: Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van Uw
Zoon, Zijn glorievolle verrijzenis, en Zijn verheffing aan Uw
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend
en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van Uw Kerk, en
wil er Uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het
nuttigen van Zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van Zijn Heilige
Geest opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en
één geest.
C.:

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met
Maria, de heilige maagd en moeder van God; met de heilige Jozef
haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de
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heilige Vitus, Dominicus en Bonifatius, en met allen die in Uw
heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
C.:

Moge de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen
door dit offer van Uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij
met U worden verzoend. Maak Uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof: samen met Uw dienaar Franciscus, onze
paus, en Cornelis, onze bisschop, met alle bisschoppen, de
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.

C.:

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede
God, breng in Uw barmhartigheid al Uw kinderen van overal bijeen.

C.:

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in Uw rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor
altijd te mogen genieten van Uw heerlijkheid, door Christus onze
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.

A.:

Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn, Heer
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest hier
en nu en tot in eeuwigheid.
Amen
ONZE VADER

B.:

A.:

Aangespoord door een gebod van de Heer
en door zijn goddelijk woord onderricht,
durven wij zeggen:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
17

B.:

maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop; de komst
van onze Verlosser Jezus Christus.

A.:

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.

B.:

A.:
B.:
A.:
D.:

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat ik
u na; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het
geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en
maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.

♪

Agnus Dei: Messa “Laus tibi Christe” – F. Caudana (1878-1963)

B.:
A.:
♪

UITNODIGING TOT GEBED
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
COMMUNIEZANG: Ave Verum Corpus – Mozart (1756 – 1791)
Ave, verum corpus, natum ex Maria Virgine,
vere passum, immolatum in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum unda fluxit cum sanguine:
Esto nobis praegustatum, mortis in examine.
O Jesu, Jesu dulcis
O Jesu, Jesu pie
O Jesu fili Mariae
tu nobis miserere.
Amen.
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Gegroet waarachtig lichaam geboren uit de maagd Maria,
Dat werkelijk heeft geleden en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde bloed vloeide.
Laat dit ons een voorsmaak zijn tijdens de beproeving van de dood.
O lieve Jezus, trouwe Jezus, O Jezus Zoon van Maria,
Jezus ontferm U over ons. Amen.

B.:

A.:

GEBED NA DE COMMUNIE
Almachtige God, nu wij gesterkt zijn door uw sacrament
vragen wij U ootmoedig
dat de Geest van uw Zoon in ons nooit verzwakt,
maar verkwikkend blijft als een goede geur.
Door Christus onze Heer.
Amen

Slotriten
MEDEDELINGEN

B.:
A.:

ZEGEN EN ZENDING
De Heer zij met u.
En met uw geest.

allen gaan staan

B.:
A.:

De Naam van de Heer zij gezegend.
Van nu af tot in eeuwigheid.

B.:
A.:

Onze hulp is in de Naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

B.:
A.:

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

D.
A.:

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
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♪

SLOTLIED: U kennen, uit en tot U leven
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
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